
 تعرفها ؟ يعرفها من كي إعراب عن أسألكم ال ن
؟...: الطالب
قلت لو كما نعم أي للتعليل جر حرف تكو ن أ ن يصح ول : مصدرية الشيخ
؟ بإيش أقرأ كي جئت

...: الطالب
 بالل م سبقت :وإذا الشيخ 

:مصدرية الطالب
أ ن يتعيصن بصالل م اقصترنت إذا كصي ، صصح مصصدرية تكو ن أ ن :تتعين الشيخ
صصصارت بصصالل م تسصصبق لصصم فإ ن تعليل حرفي بين يجمع لئل مصدرية تكو ن
اا بصصأ ن منصوب بعدها والفعل تعليل حرف جصصر حصصرف ) الل م) (( لكي إذ
الفتصصح علصى مبنصي أمصر ) فعل) (( يكونو ) نافية) (( لو مصدرية وكي
. جر محل في

؟ مضارع : فعل الطالب
 ؟ بماذا منصوب إيش مضارع : فعل الشيخ

...: الطالب
. آخره في الظاهرة الفتحة نصبه وعلمة :بكي الشيخ

ييال (( كك كن لل ككو كك كي يي كل جج كع كر كن كح ككنا كه كو لل ررا ال كفو رمنا كغ لحي علصصى  يعنصصي)) كر
وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى للرسصصول الخطصصاب وسلم عليه الله صلى النبي

بمصصا ) متعلق) (( لكيال في المؤلف قال النكاح في ضيق ) أي) (( حرج
 ؟ ذلك قبل وإيش ذلك قبل

؟...:  الطالب
)) (( أحللننابص متعلق أنه يريد أ ن يحتمل ذلك قبل ، جيد : المؤلف الشيخ
ييال(( :  قوله ) إلى) أزواجك لك أحللننا (( إننا كك كن لل ككو كك كي يييي كل جج كع كر كحيي

)) المييؤمنين دون ميين لييك (( خنالصةبص متعلقة تكو ن أ ن ) ويحتمل)
ولهذا صحيح المعنين ) وكل) حرج عليك يكون _ لكيال لك (( خنالصة

متعلقصصة إنهصصا بعضصصهم ) وقصصال) (( أحللنيينابصصص متعلقصصة إنهصصا بعضصصهم قصصال
ييال (( للصصوجهين صصصالح المؤلصصف ) وكل م) (( خنالصةبص كك كن لل ككو كك كي يييي كل كع

جج كر فصصي ضصصيق عليصصك يكصصو ن ل حصصتى الحصصل هصصذا لصصك أحللنا أننا ) يعني) كح
يصصأتين قد فالنساء مطلوب وسلم عليه الله صلى النبي أ ن ومعلو م النكاح

فصصي عليصصه صصصار نفسها الواهبة له تحل لم فإذا عليه أنفسهن يعرضن إليه
يرغبها لم وإل يتزوجها أل عليه ضيق ففيه رغبها إ ن وجهين من ضيق ذلك
أ ن النصصبي أراد إ ن لصصه الخيار جعل وجل عز فالله ردها إ ن عليه ضيق ففيه
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والرسصصول المجصصال لصصه يتسصصع حتى ضيق ، حرج عليه يكو ن لئل يستنكحها
وهبصصت من في حتى شاء ما يتزوج بأ ن أي بهذا خص والسل م الصلة عليه

ولهلصصن لهصصن ؟ لمصصن عظيمصصة مصصصلحة فيصصه بهصصن اتصصصاله ل ن لصصه نفسصصها
يصصتزوج أ ن الشصصرف مصصن أنصصه لشصصك لنصصه ولهلهن ظاهر لهن وللمسلمين

لمصصن أ ن في الشك من ليس نعم إي ، بامرأة وسلم عليه الله صلى النبي
صلى النبي مصاهرة في الشرف منهم وسلم عليه الله صلى النبي تزوج
سنة من علم عندها سيكو ن المرأة هذه ل ن وللمسلمين وسلم عليه الله

ما به اتصالها لول العلم هذا ؟ كذلك أليس وسلم عليه الله صلى الرسول
زوجصات مصن ؟ تلقيصت أيصن مصن البيتيصصة السصنن مصن كصصثير ولهصذا حصصصلته
ييال((  وسلم عليه الله صلى الرسول كك كن لل ككو كك كي يي كل جج كع كر ))  كح

كن((  ككنا كه كو لل ررا ال كفو رمنا كغ لحي اا تعصصالى اللصصه  يجمصصع)) كر هصصذين بيصصن دائمصص
حصصصول وبالرحمصصة المكصصروه زوال بصصالمغفرة ل ن الكريميصصن السصصمين
ول ، المصصور تمصت فقصد المطلصصوب وحصصصل المكصروه زال وإذا المطلصصوب

طيصصب ، بينهما أو الثاني في أو الثالث الصف في هو هل عيسى عن أدري
را الله (( وكنان مسصصلوبة هنصصا كصصا ن ل ن مضى ) فيما) (( كنان) ) غفور

الصصفة ل ن ، بالصصفة الموصصوف تحقصق بهصا والمصراد الزمن على الدللة
را  حقيقة الموصوف هذا في هذه وال مبالغصصة صصصيغة هصصو ) هل) (( غفور
اا مشبهة صفة تكو ن وأ ن مبالغة صيغة تكو ن أ ن يحتمل ؟ مشبهة صفة وأي
عنصصه والتجصصاوز الصصذنب سصصتر وهصصي المغفصصرة مصصن مشصصتقة فإنهصصا كصصا ن

رناو وجصصل عصز الله بذات تتعلق صفة وهي الرحمة من ) مشتقة) (( رحيم
سصصبحانه الله أسماء من والرحيم والغفور والنعا م الحسا ن مقتضاها من

اا كا ن إذا ةثلةثة أمور على دال فإنه الله أسماء من اسم وكل وتعالى متعدي
. متعدي غير كا ن إذا أمرين وعلى
كصصا ن إذا السصصم عليهصصا يصصدل الصصتي فصصوزي يصصا الثلةثة المور هي : ما الشيخ
اا  ؟ متعدي

 ؟.....:  الطالب
تعصصب إلصصى يحتصصاج العلم ، الهين بالمر ليس العلم أ ن تعلموا : وأ ن الشيخ
يستريح بده " اللي الجسم براحة ينال ل " العلم السلف بعض قال ولهذا

لطصصالب لبد علم طالب إني يقول ما ينا م بده اللي ، علم طالب يكو ن ما
بعد فيما ذلك غب وسيجد الحقيقة سبيل على علم طالب يكو ن أ ن العلم
يحبصصس أ ن المصصر أول فصصي عليصصه يشصصق قصصد وهو والتحصيل النتيجة سيجد
سصصجية ذلصصك صار العلم على نفسه حبس اعتاد إذا لكن العلم على نفسه
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جربصصت قصصد أنا تجد وجرب انحبس الحبس هذا فقد إذا إنه حتى له وطبيعة
لصصو الحبس ذلك تبتغي فإنك العلم عن نفسك حبست إذا جرب قد وغيري
أنصصك فصصاعلم المبصصالة وعصصد م الهمصصال نفسصصك عصصودت إذا أمصصا عنه تأخرت
السصصل ؟ مصصؤنث بسصصل المريصصض تعرفو ن ، مؤنث بسل كالمريض ستبقى
لكن المقبرة إلى ويمشي ةثلةثة شهرين إل يبقى ما صاحبه يمشي المذكر

وهكصصذا ميصصت ول حصصي ل العديصصدة السنوات فيه يبقي المؤنث السل البلء
اا ل يبقى العلم طلب في يجد لم إذا العلم طالب اا ول حي يصصا اللصصه فالله ميت

كنتصصم إ ن العلصصم طلصصب فصصي الحصصرص علصصى اللصصه اللصصه الحرص في إخواني
فيما الوقت ويمشي الوقت تقطعوا أ ن تريدو ن كنتم إذا أما العلم تريدو ن

يجتهصصد وأ ن عليصصه يكصصب أ ن لبصصد العلم يريد الذي لكن آخر شيء فهذا كا ن
منكصصم الشباب سيما ول بعد فيما الراحة سيجد ال ن جسمه أتعب إ ن وهو

إذا أنصصه ةثقوا لكن ينساه ما الله شاء إ ن العلم حفظ إذا الذي هو الشباب ،
اا وتنسو ن اليو م تدرسو ن فإنكم السن بكم تقادمت النسا ن أ ن صحيح غد

فصصي مصصا الحفظ في لكن وأدق وأوسع أكثر فهمه يكو ن السن به تقد م إذا
اا الصغر في إل حفظ ل العلصم طلصب على تحرصو ن الله شاء إ ن فأنتم أبد
العلصصو م ل ن العلصصو م نزهصصة وهصصي واحدة نزهة في إل نزهة في أنكم تظنوا

توحيصصد وهصصذا تفسير وهذا حديث وهذا فقه هذا زوجا ن فاكهة كل من فيها
وأسصصأل العلصصم هصصذا نزهتكصصم فليكصصن متنوعة ةثمرات الله شاء ما نحو وهذا
نسصصأل ونيجصصي أمصصس المسصصألة فصصي نبحصصث أننا أما التوفيق ولكم لي الله

ممكن كلكم هو ما يجاوب الواحد يستطيع ما أو يجاوب حد ما اليو م عليها
.  ببعيدة ليست المسألة إ ن مع يجاوب ل من فيكم لكن تجاوبو ن

اا كا ن إذا أمور ةثلةثة منه يستفاد وجل عز الله اسم أ ن ذكرنا وأمرا ن متعدي
اا كا ن إذا اا كا ن إذا الثلةثة لزم  ؟ غانم متعدي

؟ والةثر والصفة : السم الطالب
أ ن الغفصصور فصصي ذلصصك مثال والةثر والصفة السم نعم ، نعم ، : نعم الشيخ
يغفصصر أنصصه والةثصصر المغفصصرة الغفصصور فصصي والصصصفة اللصصه أسصصماء من الغفور

اا الصذنوب والصصفة الرحيصصم السصصم مثلهصا الرحيصم وتعصالى سصصبحانه جميعص
فهصصو يتعصصدي ل لزمصصا كصصا ن إذا أمصصا جماعصصة يصصا عرفتم يرحم والةثر الرحمة
يسصصتفاد العظيصصم العلصصي مثصصل السم ، والصفة السم فائدتا ن منه يستفاد

نقصصول حصصتى أحصصد إلصصى تتعصصدي ول العلصصو وهصصي والصصصفة السصصم العلي من
را الله (( وكنان كذلك والعظيم الةثر من يستفاد رنا غفييور ) بمصصا) رحيميي
اا منه التحرز يحصل المغفصصرة بعصصض مصصن هصصذا ذلصصك فصصي بالتوسصصعة رحيمصص
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الصصذنوب يقابصصل فيمصصا المغفصصرة بصصل والرحمة المغفرة هو وليس والرحمة
. نعم الفوائد إلى ال ن نرجع ةثم المطلوب به يحصل فيما والرحمة
يد (( ...: الطالب كننا كق يم لل كننا كميينا كع يضيي كر يم كف لهيي يي كل ييال_  كع كك كن لل ككييو كك كي يييي كل كع

جج كر يد((  المعلول مع مناسبتها ما هذه ) العلة) كح كنيينا كقيي يم لل كننا كميينا كع يضيي كر كف
يم له يي كل  ؟ )) كع
يد(( :  لقوله ماهي سبق لما علة العلة : هذه الشيخ كننا كق يم لل )) كع

...: الطالب
) .) (( خنالصة ) أو) لك (( أحللننا:  لقوله : علة الشيخ 

 ؟ والمعلول العلة بين الفاصل : إيش الطالب
رة ((:  قال لما لنه : الفاصل الشيخ كأ كر يم رة كوا كن لم يؤ ين كم يت لإ كبيي كه كهنا كو كسيي يف كن

يي لبييي لن ين للل كد لإ كرا أ
يي ك لبييي لن ين ال كهنا كأ كح لك كتن يسييي رة كي كصييي لل كك كخنا ين كلييي لن لمييي كدو

كن لني لم يؤ كم يل يعنصصي عليصصه فصصرض مصصا بين خصوصياته من هذا أ ن ذكر ) لما) ا
.  بهم مختصة أخرى أحكا م لهم وهم خاصة هذا لك فأنت
كينا:  وتعالى تبارك الله قال كهنا ((  يي يي كأ لب لن لننا ال كنيينا لإ يل كل يح كك كأ كك كليي كجيي كوا يز )) كأ
: الفوائد درس مبتدأ هذا

وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي شأ ن : علو الكريمة الية هذه من يستفاد
كهنا كينا(( :  لقوله يي يي كأ لب لن وصصصف مصصع بالنصصداء تصديرها سبق كما ) فإنها) ال
. وسلم عليه الله صلى شأنه رفعة على يدل النبوة
(( إننا:  لقصصوله وجصصل عصصز اللصصه إلصصى والتحريم الحلل : أ ن فوائدها ومن

يجتهصصد وسصصلم عليه الله صلى النبي يكو ن أ ن ينافي ل ) وهذا) لك أحللننا
اا أ ن له وسلم عليه الله صلى الرسول أ ن الراجح القول فإ ن ويحكم أحيان
علصصى كصصا ن يقصصره لصصم وإ ن شصصريعة كصصا ن ذلصصك على الله أقره إ ن ةثم يشرع
الصصصلة عليصصه الرسصصول أ ن علصصى والصصدليل وجصصل عصصز اللصصه أراد مصصا حسب

: تعصصالى لقصصوله القصصرآ ن مصصن بصل أحصصاديث عصصدة بالتشريع يستقل والسل م
ين كم لع ((  لط كل كي كسو لر يد ال كق كع كف كطنا كه كأ لل علصصى يصصدل وهذا]80)[النساء:) ال

اا وسلم عليه الله صلى للنبي أ ن ال أمر صلى قوله مثل السنة ومن مستق
) بنالسييواك لمرتهييم أمتي على أشق أن ( لول:  وسلم عليه الله
يصصأمرني لصصم اللصصه أ ن لصصول لقصصال وإل وينهصصى يصصأمر أنصصه علصصى يدل هذا فإ ن

اللصصه صصصلى قوله ومنها الله بإرادة بل هو بإرادته يعلقها ما يعني ، لمرتهم
فييإذا فنظييرت الغيليية عيين أنهييى أن هممييت ( لقد:  وسلم عليه

رنا يضرهم فال يغيلون الروم : قصصوله مثل المثلة من ذلك  وغير) شيئ
 والحاصصصل) أمتي على أشق أن لول لوقتهنا ( إنه العشاء صلة في
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إ ن ولكصصن ويحصصر م ويحلل وينهى يأمر أ ن له والسل م الصلة عليه النبي أ ن
عصصز اللصصه إلصصى فصصالمر وإل اللصصه شصصريعة من ذلك كا ن ذلك على الله أقره
. وجل
: لقصصوله المهصصر مصصن النكصصاح فصصي لبصصد : أنصصه الكريمصصة اليصصة فوائصصد ومصصن

) .) أجورهن آتيت (( الالتي
((:  لقصصوله العين على وليس المنفعة على عقد النكاح : أ ن فوائدها ومن

المصصرأة تملصصك ولهذا أعيا ن على ل منافع على عقد ) والجارة) أجورهن
عليهصصا يعصصترض أ ن لزوجهصصا وليصصس ذلك وغير والهبة والشراء بالبيع نفسها
. فقصصصط السصصصتمتاع منفعصصصة يملصصصك إنمصصصا لنصصصه المصصصور هصصصذه فصصصي
مصصن ؟ تؤخصصذ أين من اليمين بملك الوطء : جواز الكريمة الية فوائد ومن
) .) يمينك ملكت (( ومنا:  قوله
ملكييت (( منا:  لقصصوله البعصصض إلصصى الشيء إضافة : صحة فوائدها ومن

)) أيييديكم كسبت (( بمنا:  قوله ومنه القرآ ن في كثير ) وهذا) يمينك
بصصل وحصصدها الرقبصصة يحصصرر ل النسصصا ن ) فصصإ ن) رقبة (( فتحرير:  وقوله
العبد. كل يحرر
: لقصصوله الفيصصء سصصببه اليميصصن ملصصك سصصبب : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

) .) عليك الله أفناء (( ممنا
إلصصى عادت فقد المسلمين إلى عادت إذا الكفار أموال : أ ن فوائدها ومن
فالكفصصار الرجصصوع بمعنصصى الفيصصء ) ل ن) (( أفناء:  قصصوله من تؤخذ أهلها

أمصصا القيامصصة يو م عليها يحاسبو ن ولهذا حق بغير لكنهم بأموالهم يتمتعو ن
.  للمسلمين حقيقة فهي الموال

العصصم بنات وهم القارب من الربع هؤلء : جواز الكريمة الية فوائد ومن
القصصارب مصصن غيرهصصن وأمصصا الخصصالت وبنصصات الخصصال وبنات العمات وبنات
. النساء آية في كما فحرا م

اللصصه صصصلى النصصبي حق في القارب هؤلء لحل يشترط : أنه فوائدها ومن
)) معك هناجرن (( الالتي:  لقوله معه هاجر ن قد يكن أ ن وسلم عليه

بأشياء يخص قد وسلم عليه الله صلى النبي أ ن الفائدة هذه على ويتفرع
اا النكصصاح فصصي اا تضصصييق (( الالتي:  قصصوله مصصن ؟ تؤخصصذ أيصصن مصصن وتوسصصيع

اا هصصذا فصصي ) فصصإ ن) معك هناجرن العصصم بنصصات لصصه يحصصل غيصصره ل ن تضصصييق
اا والخالت والخال .  وسلم عليه الله صلى النبي بخلف مطلق

بالهبصصة وسصصلم عليه الله صلى النبي تزوج : جواز الكريمة الية فوائد ومن
 ؟ عيسى يا تؤخذ منين
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) .) نفسهنا وهبت إن مؤمنة (( وامرأة:  الطالب
 ؟ ) لمن) نفسهنا وهبت (( إن:  الشيخ

. وسلم عليه الله صلى : للنبي الطالب
. للنبي :طيب  الشيخ

: لقصصوله بالهبصصة وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي نكاح : جواز فوائدها ومن
أ ن الواهبصصة هذه في ) ويشترط) نفسهنا وهبت إن مؤمنة (( وامرأة

كتابيصصة وهبصصت ) فلصصو) مؤمنيية (( وامرأة:  لقصصوله مؤمنة ؟ ايش تكو ن
. له تحل لم وسلم عليه الله صلى للنبي نفسها

وسصصلم عليصصه اللصصه صلى بنبيه تعالى الله : لطف الكريمة الية فوائد ومن
) ) يستنكحهنا أن النبي أراد (( إن:  لقوله
اا فوائدها ومن قال حيث وسلم عليه الله صلى النبي شأ ن علو : بيا ن أيض

أ ن يقتضصصي المقصصا م أ ن مصصع أردت إ ن يقصصل ) ولصصم) النييبي أراد (( إن: 
لننا (( له الخطاب ل ن تستنكحها أ ن أردت إ ن يقول كننا لإ يل كل يح كك كأ كك كل كج كوا يز كأ

لتي لال كت ال يي كت لن آ كه كر كجو كمنا كأ يت كو ككيي كل كك كم كنيي لمي لميينا كي كء لم كفيينا كه كأ لليي كك ال يييي كل كع
لت كننا كب كك كو يم لت كع كننا كب كك كو لت لمنا لت كع كننا كب كك كو لل لت كخنا كنيينا كب كك كو لتيي لتييي كخنال لال ال

كن ير كج كك كهنا كع رة كم كأ كر يميي رة كوا كنيي لم يؤ ين كم يت لإ كبيي كه كهنا كو كسيي يف يي كن لبيي لن ين للل كد لإ كرا أ
ك

يي لب لن ين ال كهنا كأ كح لك كتن يس مؤمنصصة وامصصرأة يقصصول أ ن السياق مقتضى ) كا ن) كي
علصصو لبيصصا ن بصالنبي أتصصى ولكن تستنكحها أ ن أردت إ ن لك نفسها وهبت إ ن

ومرتبته. شأنه
مقصصا م فصصي هنصصا الظهصصار ، الحكصصم علة لبيا ن هنا الظهار : أ ن الفوائد ومن

إ ن مؤمنصصة وامصصرأة قصصال لصصو ؟ كيصصف الحكصصم علة بيا ن فوائده من الضمار
لكصصن الخصوصية وجه لنا تبين ما تستنكحها أ ن أردت إ ن لك نفسها وهبت

ين(( :  قال لما يت لإ كب كه كهنا كو كس يف يي كن لب لن ين للل كد لإ كرا أ
يي ك لب لن ين ال كهنا كأ كح لك كتن يس كي

اا كا ن لنه الخصوصية وجه ال ن ) تبين) هصصذه لصصه فأحلت نبي أنه فالعلة نبي
. نفسها الواهبة

أةثبصصت ) حيصصث) أراد (( إن الجبريصصة على : الرد الكريمة الية فوائد ومن
للنسصصا ن إرادة يثبتصصو ن ل والجبريصصة إرادة وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى للنصصبي

" . عمله على مجبر إنه"  يقولو ن
صلى النبي خصائص من بالهبة النكاح جواز : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
رة(( :  لقوله وسلم عليه الله كص لل كك كخنا ين كل لن لم كن كدو لني لم يؤ كم يل ) .) ا

عليصصه اللصصه صصصلى للرسصصول الثصصابت الحكصصم : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
ةثصصابت للرسول الثابت الحكم أ ن يؤخذ أين من بدليل إل لمته ةثابت وسلم
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رة(( :  لقوله بالدليل إل للمة كص لل كك كخنا ين كل لن لم كن كدو لني لم يؤ كميي يل ) فلصصول) ا
رة(( :  قصصوله لكا ن لمته ةثابت له الثابت الحكم أ ن كصيي لل كك كخنا ين كلي لن لميي كدو

كن لني لم يؤ كم يل اا) ا الحكصصم ذلصصك مصصن المصصؤمنين أخصصرج فلما منه فائدة ل ) لغو
(( نعم الرحمن عبد يا واضح الحكا م في له أمته مشاركة الصل أ ن علم

رة كص لل كك كخنا ين كل لن لم كن كدو لني لم يؤ كم يل ) .) ا
مصصن شصصاء من بأحكامه يختص أ ن تعالى لله : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

أ ن لصصه تعصصالى فصصالله الحكصصم بهصصذا وسصصلم عليصصه اللصصه صلى النبي تخصيص
. يشاء ما بأحكامه يختص

علصصة لصصه يكصصو ن أ ن لبصصد للحكصصم التخصصصيص : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
 ؟ يؤخذ أين من له المحكو م ذلك تخصيص تقتضي
؟...:  الطالب
. التخصيص ذلك تقتضي علة من له لبد التخصيص أ ن انتبهوا : ل الشيخ

))؟ فرضننا منا علمننا قد: ((  الطالب
. : ل الشيخ

؟...:  الطالب
ين((  نعم : أي الشيخ يت لإ كب كه كهنا كو كس يف يي كن لب لن ين للل كد لإ كرا أ

يي ك لبيي لن ) فصصإ ن) ال
.  للمؤمنين تكو ن ل العلة وهذه نبي أنه ذلك في العلة
يد(( :  لقصصوله وجصصل عصصز للصصه العلصصم : إةثبصصات الكريمصصة اليصصة فوائد ومن كق

كننا يم لل كننا كمنا كع يض كر يم كف له يي كل يم لفي كع له لج كوا يز ) .) كأ
علينصصا أزواجنصصا فصصي فرائصصض علينصصا فصصرض تعصصالى اللصصه : أ ن فوائصصدها ومن

يد(( :  لقوله مراعاتها كننا كق يم لل كننا كمنا كع يض كر يم كف له يي كل فصصي نقصصول ) وكذلك) كع
كمنا((  اليمين ملك يت كو كك كل يم كم كه كن كمنا يي ) .) كأ

. سبق وقد اليمين ملك وطء : جواز ومنها
معللصصة وجصصل عصصز اللصصه أحكصصا م ، الحكصصا م : أ ن الكريمصصة اليصصة فوائصصد ومن

ييال(( :  تعالى لقوله بحكمها مقرونة أو بالحكم كك كن لل ككو كك كي يي كل جج كع كر )) كح
.

يصصزول ما له أحل حيث به ولطفه برسوله تعالى الله : عناية فوائدها ومن
ييال(( :  لقوله الحرج عنه به كك كن لل ككو كك كي يي كل جج كع كر ) . ) كح

اا الفوائد ومن الرحيصصم الغفصور وهمصصا اللصه أسصصماء من اسمين : إةثبات أيض
اللييه (( وكنان الةثصصر ومصصن الصصصفة مصصن أو الوصف من تضمنها ما إةثبات

را رنا غفور ) . ) رحيم
بلفظ النكاح أ ن ؟ ل أو يصح ل الهبة بلفظ النكاح : أ ن فائدة منها نأخذ هل
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العلصصة ل ن يصصصح أنه الظاهر ، يصح ل قبلت فقال بنتي وهبتك قال لو الهبة
ين((  يت لإ كب كه كهنا كو كس يف يي كن لب لن اللفظ العلة هو ما مهر بدو ن يتزوج ) أنه) للل

اا يكو ن الذي هو فهذا مهر بدو ن الزواج يكو ن أ ن العلة ، صلى بالنبي خاص
سصصهل حصصديث ألفصصاظ أحد في جاء قد فإنه الهبة لفظ أما وسلم عليه الله
: للرجصل قصال وسلم عليه الله صلى النبي أ ن نفسها الواهبة في سعد بن

يدل وهذا البخاري ألفاظ أحد  وهذا) القرآن من معك بمنا ( ملكتكهنا
الصصدرس ابتصصداء فصصي تعالى قال ةثم اللفظ هذا بمثل النكاح عقد جواز على
   اليو م

 ؟...:  الطالب
اا شيء فيه ما : هذا الشيخ . أبد

 ؟ بيعهم ةثم الكفار أبناء بسرقة يحصل ما : يعني الطالب
اا يجوز : ما الشيخ . حتم

 ؟ للمسلمين بيعهم ةثم الكفار أبناء سرقة من يحصل : ما الطالب
. بهذا ارقاء يكونوا ول يجوز ما هذا : إي الشيخ

؟... عوض على الهبة...:  الطالب
. شيء كل في البيع حكم حكمها عوض على : الهبة الشيخ

 ؟...عوض على : زواج الطالب
العقصصود جميصصع أ ن الصصصحيح يضصصر ل اللفصصظ يعني بمهر زواج : فهذا الشيخ
. عليه دل بما تنعقد

عوض؟ على هبة.....:  الطالب
.  نكاح لكنه الهبة بلفظ كا ن وإ ن بمهر نكاح نقول ، ل ، ل : هنا الشيخ

لجي:  قال ةثم ير كت ين ((  كء كم كشنا لن كت كه ين لو ي لم يؤ كت كك كو يي كل ين لإ كء كم كشيينا لن كت كميي كو
كت يي كغ كت يب ين ا لم كت لم يل كز كح كفال كع كننا كك كج يي كل المؤلف" ) يقول) (( ترجي) ) كع

رل واليناء بنالهمزة وقوله تؤخر ) بمعنى) وترجي "(( ترجئ تؤخر بد
)) منهيين تشييناء (( ميين )) (( ترجي مفعول ) هذه) تشناء (( من: 

) منهصصصن) تشناء من (( إليك ) تضم) (( وتؤو ي نوبتها عن أزواجك أي
فل القسصصمة ) مصصن) عزلت (( ممن ) طلبت) ابتغيت (( ومن فتأتيها
اا القسم كا ن أ ن بعد ذلك في خير إليك وضمها طلبها في عليك جناح واجب
لجي:  قوله أ ن على يدل ال ن المؤلف كل م عليه ير كت ين ((  كء كم كشنا لن كت كه ين لم

فصصي اللتصصي وسصصلم عليه الله صلى النبي زوجات على يعود الضمير ) أ ن)
)) (( وتييؤو ي لهصصا تقسصصم فل ) تؤخرهصصا) (( ترجييي معنصصى وأ ن حبصصاله
عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي قسصصم فصصي نازلصصة الية فتكو ن لها فتقسم تضمها
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يعنصي يضصصم أ ن وبيصصن يرجصصئ أ ن بيصن خيره تعالى الله وأ ن لزوجاته وسلم
للنصصبي توسصصعة هصصذا فصصي فيكصصو ن يقسم وأل للزوجات يقسم أ ن بين خيره
وهصصذا يقسم لم شاء وإ ن قسم شاء إ ن القسم في وسلم عليه الله صلى

السصصياق فصصي عليصصه يصصدل وربمصصا الكريمصصة الية تفسير في القولين أحد هو
كينا كهنا ((  يي يي كأ لب لن لننا ال كننا لإ يل كل يح كك كأ كك كل كج كوا يز لتيي كأ لال كت ال ييي كت لن آ كه كر كجيو )) كأ
لجييي:  قصصال أ ن إلصصى ير كت ين ((  كء كميي كشيينا لن كت كهيي ين (( أزواجصصك مصصن ) أي) لم

لو ي يؤ كت كك كو يي كل ين لإ كء كم كشنا واليصصواء القسصصم ترك بمعنى الرجاء ) فيكو ن) كت
لجي المسألة في الثاني والقول القسم بمعنى ير كت ين ((  كء كم كشيينا لن كت كهيي ين لم

شصصئت وإ ن قبلصصت شصصئت إ ن أنصصك يعنصصي لصصك أنفسهن الواهبات من ) أي)
لن((  رددت كم كت كو يي كغ كت يب ين ا لم كت لم يل كز ال رددتهصصا أنصصك لصصو ) يعنصصي) كع ةثصصم أو
إذا اليصصة أ ن التفسصصير فصصي قاعدة لنا سبق وقد عليك جناح فل ةثانية أردتها
ولهصصذا المعنييصصن علصصى حملها الواجب فإ ن يتنافيا ن ل معنيين تحتمل كانت
اا للمعنيين شاملة الية أ ن الله رحمه ابن جرير اختار الرسصصول وأ ن جميعصص
الهبصصة قبصصول بيصصن وخيصصر وعصصدمه القسصصم بيصصن خيصصر والسصصل م الصلة عليه

اا وأنه وعدمها الهبصصة رد وإذا ذلصصك فلصصه يقسم أ ن أراد ةثم يقسم لم إذا أيض
القسصصم أراد ةثصصم لهصصا يقسم لم إذا للمرأة فليس ذلك فله يقبل أ ن أراد ةثم

. وسلم عليه الله صلى النبي بيد الخيار ل ن تمتنع أ ن لها ليس
يقسم؟ كا ن انه على .فدل...: الرسول الطالب
مصصا والسل م الصلة عليه عنده من قسم عنده من يقصد لكن : إي الشيخ

أنصصه مصصع يقصصصد نفسصصه ذات مصصن هو يعني الله من الوجوب سبيل على هو
. مخير

 ؟ مخير أنه على الدليل : ما الطالب
الية : هذه الشيخ

...: الطالب
. للوجهين صالحة فهي بذلك السلف فسرها صالحة لكن :إي الشيخ 

 خاص؟ دليل في...:  الطالب
كنان ( من:  والسل م الصلة عليه النبي قال خاص دليل في : إي الشيخ

القيناميية يييوم جييناء إحييداهمنا إلييى إحييداهمنا فميينال امرأتيينان لييه
. وعيد  هذا) منائل وشقه
 تركه؟...:  الطالب
.  رد شاء وإ ن بالكلية تركه : ل الشيخ

تشييناء (( من إليك ) تضم) (( وتؤو ي نوبتها عن ) أزواجك) (( منهن
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. طيب أخذنا ، فتأتيها ) منهن)
لن((  كم كت كو يي كغ كت يب ين ا لم كت لم يل كز طلبها في عليك جناح فل القسمة ) من) كع

اا القسم كا ن أ ن بعد ذلك في خير إليك فتضمها المؤلصصف أفادنصصا عليه واجب
وسصصلم عليه الله صلى للنبي بالنسبة القسم حكم في الية أ ن الله رحمه

لصصم مصصن وأ ن يقسصصم وأل زوجصصاته بيصصن يقسم أ ن بين خيره تعالى الله وأ ن
فصصي القولين أحد هو وهذا عليه حرج فل لها يقسم أ ن له بدا إذا لها يقسم

لجي:  بقوله المراد : أ ن الثاني والقول الية ير كت ين ((  كء كم كشيينا لن كت كهيي ين )) لم
ومصصن تقبصصل وأل تقبصصل أ ن فصصي الخيصصار فلصصك أنفسصصهن الواهبصصات من يعني

رحمصصه ابصصن جريصصر واختصصار تطلبها أ ن بعد فيما عليك حرج فل منهن رددت
اا للمعنيين عامة الية أ ن الله سصصبق فيمصصا عليه مشينا الذي هو وهذا جميع
علصصى حملهصصا الواجب فإ ن يتنافيا ن ل معنيين تحتمل كانت إذا الية أ ن من

.  الجميع
كك(( :  اللصصه قصصال لل _ تشييناء ميين (( ترجييي التخييصصر إليصصه ) المشصصار) كذ

كنى((   الجملصصتين من المستفاد التخيير ذلك ) أي) وتؤو ي يد ) أقصصرب) كأ
ين(( إلى كأ لر   كق لن كت كه كن كي يع لن كول كأ كز يح كن كي كضي ير كي كمنا كو لن لب كه كت يي كت ذكصصر ) مصصا) آ

لن(( فيه المخير كه يل كك كنى(( :  ) قوله)   يد ين كأ لر كأ كق لن كت كه كن كي يع ذلك ) كيف) كأ
أ ن علمصصن إذا لنهصصن أعينهصصن تقصصر أ ن إلصصى أقصصرب ذلصصك كو ن وجه ما يعني

يرضصصين لنهصصن أعينهن قرت وجل عز الله من وعدمه القسم بين التخيير
إ ن وسصصلم عليصصه اللصصه صلى النبي من هذا كا ن لو لكن وجل عز الله بحكم
تظصصن إذ الشصصيء بعصصض نفوسصصهن في لكا ن يقسم لم شاء وإ ن قسم شاء

مصصن وليصصس وسصصلم عليصصه الله صلى النبي قبل من ذلك أ ن منهن الواحدة
تقصصر أعينهصصن فصصإ ن اللصصه شصصرع مصصن هصصذا بأ ن النساء علمت فإذا الله شرع

وذلصصك والصصبرد القروة من وإما القرار من إما ) مأخوذة) (( تقر:  وقوله
الحصصز ن فمعناهصصا حميصصت وإذا حزينصصة غيصصر أنها فمعناها بردت إذا العين أ ن

الحصصز ن مصصن حميت إذا العين من يخرج لنه حار الحز ن دمع يقولو ن ولهذا
تقير (( أنت:  وقصصوله وتسصصتقر تصصبرد فإنهصصا حصصز ن هنصصاك يكصصن لم إذا أما

لن كول أعينهيين كز يحيي هصصو ) وهصصل) (( تقيير:  قصصوله علصصى ) معطوفصصة) كي
)) (( يحييزنو بصصأ ن ) منصصصوب) (( تقيير ) ل ن) يحزن (( ول منصوب
بنصصو ن لتصصصاله السصصكو ن علصصى مبني ل ؟ منصوب هو فهل عليها معطوف
الفعل ) هذا) (( يحزن ل ن النسوة نو ن في مدغمة الفعل ونو ن النسوة
. فاعل وهي النسوة نو ن هي الثانية والنو ن

 وظيفة؟ مالها صنعت ماذا العطف : واو الطالب
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نصصصب محصصل في السكو ن على مبني هنا الفعل لكن وظيفة له : ل الشيخ
عطصصصف حصصصرف ) الصصصواو) (( ويرضيييين:  ) وقصصصوله) يحيييزن (( ول

) لنصصه) (( يحزن على ) وليس) (( تقر على ) معطوفة) (( ويرضين
اا كصصا ن لصصو إذ المعنصصى ) لفسصصد) (( يحييزن علصصى كصصا ن لصصو علصصى معطوفصص

ذلصصك خلف والمصصراد يرضصصين ول يحصصز ن ول المعنصصى ) لكصصا ن) (( يحييزن
ا قلصت فصإ ن ويرضصين أعينهصن تقصر أ ن أدنصى ذلك فالمراد مصن الفائصدة م
(( تقر:  بقوله صلتها ل ن ) نقول) يحزن (( ول الثانية الجملة اعتراض
العيصصن قرار كمال به ) يراد) يحزن (( ول:  قوله فإ ن ) أقوى) أعينهن

اا حز ن فيهن يبقى ل حتى أعينهن تقر أنها يعني هذه اعترضت فلهذا إطلق
كن(( :  قصصوله عليصصه والمعطصصوف المعطصصوف بيصصن الجملصصة كضييي ير كي كميينا كو لب

لن كهيي كت يي كت تنصصصب آتصصى ل ن أعطيتهصصن بمعنصصى ) بالمصصد) (( آتيتهيين) ) آ
المؤلصصف قصصدره محصصذوف الثصصاني ومفعولهصصا الهاء الول مفعولها مفعولين

بمصصا يرضصصين أنهصصن يعنصصي فيصصه المخيصصر قصصال ؟ ذكر الذي وما ذكر ما بقوله
كصصونهن فصصي العلصصة بينا أ ن وسبق وعدمه القسم من التخيير من أعطيتهن

بصه رضصصين وتعصالى سصصبحانه اللصصه من الحكم جاء إذا أنه وهو بذلك يرضين
يرضصصين ل فقصصد ابتصصداء وسصصلم عليه الله صلى النبي من كا ن لو ما بخلف
. وسلم عليه الله صلى النبي من هوى هذا أ ن منهن الواحدة تظن بذلك

.؟...)) معترضة يحزن (( ول:  الطالب
وهصصي ، عليصصه والمعطصصوف المعطصصوف بيصصن معترضصصة نعصصم : أي الشصصيخ

عليهصصا بعدها ما نعطف أ ن يصح ل أنه بمعنى معترضة ال ن لكنها معطوفة
. قبلها ما على يعطف بل

لن((:  قال كه يل كك كصصا ن لصصو لنه ذلك قال وإنما يرضين في للفاعل ) تأكيد)  
اا (( بميينا منصصصوبة ) لكصصانت) آتيتهيين (( بميينا:  قصصوله فصصي للهصصاء تأكيصصد

(( يرضييين:  قصصوله في للفاعل تأكيد قال كما ) ولكنها) كلهن آتيتهن
اا تكو ن أ ن يصح أل ) طيب) ل ) ؟) (( أعينهيين:  قوله في للضمير تأكيد

اا كانت لو لنه يصح اا لكصصا ن له توكيد ههصصن مجصصرور لل اا ك يكصصو ن أ ن يتعيصصن فصصإذ
اا كن(( :  لقوله تأكيد كضي ير كي كمنا كو لن لب كه كت يي كت لن آ كه يل كه كك لليي كم كوال كليي يع لفييي كميينا كي

يم كك لب كلو أ ن وجصصل عز الله بين لما بعضهن إلى والميل النساء أمر ) من) كق
القلصصوب فصصي مصصا يعلم وجل عز أنه بين مخير وسلم عليه الله صلى النبي

هصصذا تعصصالى اللصصه بيصصن وقصصد بعصصض دو ن النساء بعض إلى النسا ن ميل من
ين:  بقوله المعلو م كل كو كعوا ((  لطي كت يسيي ين كت كلوا كأ لد يعيي كن كت يييي لء كب كسيينا ين يو ال كليي كو

يم كت يص كر كلييوا كفال كح لمي لل كت لل ككيي يييي كم يل كهنا ا كرو كذ كتيي لة كف كقيي لل كع كم يل )[النسصصاء:) ككنا
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تكصصو ن أ ن يمكصصن ل النسصصا ن فصصإ ن لصصه ويشهد الواقع يؤيده أمر وهذا]129
اا سواء حد على زوجتيه مودة عنصصده كصصانت إحصصداهما أ ن فرض لو حتى أبد
ما هو وهذا التساوي يمكن فل آخر وجه من أرجح والخرى وجه من أرجح
ين:  تعالى قوله يؤيده كل كو كعوا ((  لطي كت يسيي ين كت كلوا كأ لد يعيي كن كت يييي لء كب كسيينا ين )) ال
كه(( :  وقوله لل كم كوال كل يع يم لفي كمنا كي كك لب كلو التهديصصد منهصصا يسصصتفاد ) هصصل) كق

هصصذا وأ ن الثصصاني الظصصاهر ؟ تملكونه ل أمر هذا أ ن منها يستفاد أو والوعيد
. نملكه ل أمر
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